Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
26 augustus 2018
voorganger: ds. Gerke van Hiele
organist: Gerben Bergstra
thema: Zien wat is

* Mededelingen en aansteken van de kaars
* Zingen

Zomaar een dak boven wat hoofden

NL 276: 1

Woorden van ver, vallende sterren

NL 276: 2, 3

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

NL 275 1, 3 en 5

* Bemoediging en groet
* Zingen
* Moment van stilte en gebed
* Zingen

* Inleiding op thema van deze zondag, uitlopend op
Wek mijn zachtheid weer
* Bijbellezing

Marcus 10:46-52

* Zingen

Hij die blinden weer liet zien

* Overdenking
* Orgelspel
* Open ruimte
* Gebeden, afgesloten met
God, Verborgen Aanwezig
Dat uw Naam aan het licht komt
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid
Dat wij ontvangen wat we nodig hebben
om onze bestemming te leven
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen
maar zoeken naar vrede
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt
maar verbonden blijven met U.
Geef ons daartoe de moed en de spankracht
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2x NL 925

NL 534

het geloof, de hoop en de liefde
die van U komt
Vandaag en alle dagen
totdat alles is voltooid.
Amen

(Vrij naar het Onze Vader)

* Collecte voor Dopersduin
Dopersduin is bekend en geliefd bij veel mensen van onze gemeente. Het Broederschapshuis heeft te
kampen gehad met een financiële terugslag, maar zet alles op alles om de verouderde slaaphuizen 1
en 2 aan te passen aan de eisen van deze tijd. Uw geld is hard nodig om de plannen alsnog te doen
slagen.
* Slotlied

Ik danste die morgen …

NL 839

* Zegenbede
* Antwoord van de gemeente De vrede van de aarde …

2x Iona

* * * *** * * *
Mededelingen
Seniorendag op vrijdag 7 september van 10.30-15.30 uur in de Vermaning van Drachten.
Een jaar geleden was een eerste seniorendag van Drachten en Leeuwarden gezamenlijk te
Fredeshiem. Nu een tweede dag, met als gastvrouw DG Drachten-Ureterp. Deze ontmoetingsdag
wordt u door beide doopsgezinde gemeentes aangeboden.
Senior is qua leeftijd voor ons een heel ruim begrip, u bent allen van harte welkom!
S.v.p. een opgave bij Roelof Akse voor deze activiteit i.v.m. de lunchvoorbereiding.
 renl.akse@upcmail.nl of  0511 - 84 27 31/ of 06 - 24 54 64 98
Streekmarkt zaterdag 1 september 10.00-14.00 uur bij de tentoonstelling ‘MennoSimonsGroen’ in
Witmarsum. Ga voor de smaken van de streek! Puur en duurzaam. Met vanaf 14:00 uur twee korte
lezingen: ‘Wat verbindt Menno Simons aan de Humanisten’ door Jac Koning en ‘Wat te zeggen over
de toekomst van de Mennonieten? door Henk Stenvers

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.dgleeuwarden.org
Liederen (NL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, tenzij anders vermeld.
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